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दैनिक चालू घडामोडी 18.02.2022 
महत्वाच्या बातम्या: जग 

भारत-यूएई आभासी निखर पररषद 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबू धाबीचे युवराज आणि युएई (संयुक्त अरब अणमराती) सशस्त्र दलाचे डेपु्यटी सुप्रीम 

कमांडर एच. एच. शेख मोहम्मद णबन झायेद अल नाहयान 18 फेबु्रवारी 2022 रोजी व्हरुु्च्अल णशखर पररषद घेिार 

आहेत.  

• आझादी का अमृत महोत्सव म्हिून भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वषे साजरी करत असताना आणि संयुक्त अरब 

अणमराती आपल्या स्थापनेचा 50 वा वधाुपन णदन साजरा करत असताना दोन्ही नेत्ांनी दोन्ही देशांमधील ऐणतहाणसक 

आणि मैत्रीपूिु संबंधांची संकल्पना मांडिे अपेणित आहे. 

• पंतप्रधानांनी 2015, 2018 आणि 2019 मधे्य युएईला भेट णदली होती, तर अबू धाबीचे युवराज 2016 आणि 2017 

मधे्य भारत दौर् यावर आले होते.  

• णिपिीय संबंधांमधील एक प्रमुख पुढाकार म्हिजे सवुसमावेशक आणथुक भागीदारी करार (सीईपीए).  

• सप्टेंबर २०२१ मधे्य सीईपीएसाठी वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या आणि त्ा पूिु झाल्या आहेत.  

टीप: 

• UAE हा भारताचा णतसरा सवाुत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 

• UAE मधे्य एक मोठा भारतीय समुदाय आहे ज्ांची संख्या 3.5 दशलि आहे. 

• Source: PIB 

WHO िे Quit Tobacco App लााँच केले 
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• जागणतक आरोग्य संघटनेने (डबू्ल्यएचओ) णसगारेटला लाथ मारण्यासाठी आणि सवु प्रकारर्च्ा तंबाखूचा वापर 

सोडण्यास मदत करण्यासाठी 'क्विट टोबॅको अॅप' सुरू केले - ज्ात धूरणवरणहत आणि इतर नवीन उत्पादनांचा 

समावेश आहे.  

• डबू्ल्यएचओर्च्ा वषुभरार्च्ा 'कणमट टू क्विट' मोणहमेदरम्यान सुरू करण्यात आलेले 'डबू्ल्यएचओ क्विट टोबॅको अॅप' 

हा जागणतक आरोग्य संघटनेर्च्ा आगे्नय आणशया िेत्राचा तंबाखू णनयंत्रिाचा नवीनतम उपक्रम आहे.  

• जागणतक तंबाखूणवरोधी णदन (डबू्ल्यएनटीडी) दरवषी ३१ मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो.  

• भारत हा तंबाखूजन्य पदाथाांचा उत्पादक आणि ग्राहक दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. 

Source: Indian Express 

महत्त्वाच्या बातम्या: भारत 

भारताच्या अध्यक्षपदासाठी G20 सनचवालय 

 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांर्च्ा अध्यितेखाली झालेल्या कें द्रीय मंणत्रमंडळार्च्ा बैठकीत जी-20 सणचवालय स्थापन 

करण्यास आणि त्ार्च्ा अहवाल संरचनांना मंजुरी देण्यात आली. 

• एकूिच धोरिात्मक णनिुयांर्च्ा अंमलबजाविीची आणि भारतार्च्ा आगामी जी -20 अध्यिपदार्च्ा संचालनासाठी 

आवश्यक असलेल्या व्यवस्थेची जबाबदारी ही कंपनी असेल. 

• 1 णडसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत जी-20 चे अध्यिपद भारताकडे असेल, ज्ाचा समारोप 2023 

मधे्य भारतात जी-20 णशखर पररषदेने होईल.  

G20 बद्दल: 

• जी-२० हा देश १९ देश आणि युरोणपयन युणनयनचा णमळून बनलेला आहे. 

• अजेंणटना, ऑस्ट्र ेणलया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जमुनी, फ्रान्स, भारत, इंडोनेणशया, इटली, जपान, मेक्विको, रणशयन 

फेडरेशन, सौदी अरेणबया, दणिि आणफ्रका, दणिि कोररया, तुकुस्तान, णब्रटन आणि अमेररका हे १९ देश आहेत. 

• Source: TOI 

इस्लानमक सहकायय संघटिा (OIC) 
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• अलीकडेच, कनाुटकर्च्ा शाळांमधे्य मुक्विम मुलीनंा णहजाब न घालण्यास सांणगतले जात असल्यार्च्ा मुद्यावर 

"आवश्यक उपाययोजना" करण्याचे आवाहन या गटाने संयुक्त राष्टर ांर्च्ा मानवाणधकार पररषदेला केल्यानंतर भारताने 

ऑगुनायझेशन ऑफ द इिाणमक कोऑपरेशन (ओआयसी) वर "जातीयवादी णवचारसरिीचे" आणि "णनणहत स्वाथाुने 

अपहरि" केल्याबद्दल जोरदार टीका केली.  

• ओआयसीने भारताला "मुक्विम समुदायार्च्ा जीवनशैलीचे रिि करताना त्ांची सुरिा, सुरिा आणि कल्याि 

सुणनणित करण्याचे" आवाहन केले आहे.  

ऑगुनायझेशन ऑफ द इिाणमक कोऑपरेशन (ओआयसी) णवषयी: 

• संयुक्त राष्टर ानंतरची ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बहुपिीय संस्था आहे.  

• यात 57 सदस्य आहेत, ते सवु इिाणमक देश णकंवा मुक्विम बहुल सदस्य आहेत.  

• मुख्यालय: जेद्दाह, सौदी अरेणबया 

• Source: Indian Express 

क्षमता नवकास योजिा 

 

• मंणत्रमंडळाने िमता णवकास (CD) योजना 31.03.2026 पयांत णकंवा पुढील पुनरावलोकनापयांत, यापैकी जे आधी 

असेल, खचु णवत्त सणमती (EFC) णशफारशी आणि आणथुक मयाुदा इत्ादीचें पालन करून चालू ठेवण्यास मान्यता 

णदली आहे. 

15 व्या णवत्त आयोगार्च्ा चक्रादरम्यान योजना सुरू ठेवण्यासाठी मंजूर केलेला पररव्यय ₹3179 कोटी आहे. 

मुख्य मुदे्द 
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• सीडी योजना ही सांक्वख्यकी आणि कायुक्रम अंमलबजाविी मंत्रालयाची (MOSPI) चालू असलेली कें द्रीय िेत्र योजना 

आहे ज्ाचा एकंदर उदे्दश आहे पायाभूत सुणवधा, तांणत्रक तसेच मनुष्यबळ संसाधने वाढविे यासाठी णवश्वासाहु आणि 

वेळेवर अणधकृत आकडेवारीची उपलब्धता सिम करिे. 

• या योजनेमधे्य िमता णवकास (मुख्य) योजना आणि दोन उप योजनांचा समावेश आहे.  

1. सांक्वख्यकीय बळकटीकरि (SSS)  

2.  आणथुक जनगिना (EC) साठी समथुन. 

• Source: PIB 

ऊजाय मंत्रालयािे ग्रीि हायडर ोजि/ग्रीि अमोनिया धोरण अनधसूनचत केले  

 

• उजाु मंत्रालयाने ग्रीन हायडर ोजन/ग्रीन अमोणनया धोरि अणधसूणचत केले आहे. 

राष्ट्र ीय हायडर ोजि नमिि बद्दल: 

• पंतप्रधानांनी भारतार्च्ा 75 व्या स्वातंत्र्यणदनी (म्हिजे 15 ऑगस्ट् 2021) राष्टर ीय हायडर ोजन णमशन लााँच केले. 

• णमशनचे उणद्दष्ट सरकारला त्ांचे हवामान उणद्दष्ट पूिु करण्यासाठी आणि भारताला ग्रीन हायडर ोजन हब बनणवण्यात 

मदत करिे आहे. 

• यामुळे 2030 पयांत 5 दशलि टन ग्रीन हायडर ोजन उत्पादनाचे उणद्दष्ट पूिु करण्यात आणि अिय ऊजाु िमतेर्च्ा 

संबंणधत णवकासास मदत होईल. 

• जीवाश्म इंधनांर्च्ा जागी हायडर ोजन आणि अमोणनया हे भणवष्यातील इंधन म्हिून कक्वल्पत आहेत, या इंधनांचे अिय 

ऊजाु वापरून उत्पादन करिे, ज्ाला ग्रीन हायडर ोजन आणि ग्रीन अमोणनया म्हितात, ही राष्टर ार्च्ा पयाुवरिीयदृष्ट्या 

शाश्वत ऊजाु सुरिेसाठी प्रमुख आवश्यकता आहे. 

• यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंणबत्व कमी होईल आणि कच्च्र्च्ा तेलाची आयातही कमी होईल. 

• Source: Business Standard 

दुचाकीवरील मुलांसाठी सरकारचे िवीि नियम 
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• रसे्त वाहतूक आणि महामागु मंत्रालयाने कें द्रीय मोटार वाहन णनयम (CMVR), 1989 र्च्ा णनयम 138 मधे्य सुधारिा 

केली आहे आणि चार वषाांखालील मुलांसाठी, मोटारसायकल चालवताना णकंवा चालवताना सुरिा उपायांशी संबंणधत 

णनयम णनधाुररत केले आहेत. 

• हे मोटार वाहन कायद्यार्च्ा कलम 129 अंतगुत अणधसूणचत केले गेले आहे, जे कें द्र सरकार, णनयमांनुसार, चार 

वषाांपेिा कमी वयार्च्ा, मोटारसायकल चालवताना णकंवा चालवल्या जािाऱ् या मुलांर्च्ा सुरिेसाठी उपाययोजना करू 

शकते. 

• पुढे, हे सुरणितता हानेस आणि कॅ्रश हेले्मट वापरिे णनणदुष्ट करते. 

• तसेच अशा मोटर सायकलचा वेग ताशी 40 णकमीपयांत मयाुणदत ठेवतो. 

• कें द्रीय मोटार वाहन (दुसरी दुरुस्ती) णनयम, 2022 प्रकाणशत झाल्यापासून एक वषाुनंतर हे णनयम लागू होतील. 

• Source: Business Standard 

महत्वाची बातमी: राज्य 

मंुबईत वॉटर टॅक्सी सेवा 

 

• कें द्रीय बंदरे, नौकानयन आणि जलमागु आणि आयुष मंत्री सवाुनंद सोनोवाल यांनी बेलापूर जेट्टी येथून मंुबईतील 

नागररकांसाठी वॉटर टॅिी सेवेला णहरवा झेंडा दाखवला.   

• डोमेक्वस्ट्क कू्रझ टणमुनल (डीसीटी) येथून वॉटर टॅिी सेवा सुरू होिार असून नेरुळ, बेलापूर, एणलफंटा बेट आणि 

जेएनपीटी येथील जवळपासर्च्ा णठकािांनाही या सेवा जोडल्या जािार आहेत.  

• 8 कोटी 37 लाख रुपये खचुून नव्याने बांधण्यात आलेल्या बेलापूर जेट्टीला बंदर, जहाजबांधिी आणि जलमागु 

मंत्रालयार्च्ा सागरमाला योजनेअंतगुत 50-50 मॉडेलमधे्य णनधी देण्यात आला होता.  

सागरमाला काययक्रमानवषयी : 
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• भारताचा ७,५१७ णकमी लांबीचा सागरी णकनारा, १४,५०० णक.मी. संभाव्य नेक्वव्हजेबल जलमागु आणि महत्त्वार्च्ा 

आंतरराष्टर ीय सागरी व्यापार मागाांवरील त्ार्च्ा धोरिात्मक स्थानाचा फायदा घेऊन देशातील बंदरांर्च्ा नेतृत्वाखालील 

णवकासाला चालना देण्यासाठी हा जहाज वाहतूक मंत्रालयाचा प्रमुख कायुक्रम आहे. 

• त्ाला कें द्रीय मंणत्रमंडळाने २०१५ मधे्य मंजुरी णदली होती. 

Source: PIB 
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